
 

Entrevista 1.24 - Alexandre 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento). 

 

 I. - Porquê enfermagem? 

 A. - É assim eu já trabalho, já sou Bombeiro há dez anos, e trabalho na parte da 

saúde na parte militar, e é uma coisa que eu sempre adorei fazer, na parte de ajudar os 

outros e é assim... E a gente também tem curso de socorrismo lá, mas tenho sempre a 

tendência de querer fazer mais. Há 4 anos entrei também para a força aérea. Também 

trabalho num hospital lá. E faço de auxiliar de acção médica e sempre vi os enfermeiros 

a fazer aquilo e há sempre aquela vontade de querer fazer mais e... de querer saber. E 

pronto... Não lhe digo que a enfermagem foi o meu sonho desde sempre. Não digo, 

porque não foi, mas com o lidar com a situação vi... tive o prazer de perceber que é 

aquilo que eu quero. Porque eu acho que é assim: toda a gente que vem para 

enfermagem diz. “ah! isto é o meu sonho desde pequenino” Mas eu acho que não devia 

ser assim devia haver um pré estágio, porque eu acho que metade destes meus colegas 

que aqui estão quando lidarem com as situações a sério... Vão ver que o sonho afinal 

não era bem aquele... Há situações que nem toda a gente consegue lidar.. 

 I. - O que é que acha que...Situações que podem ser essas? 

 A. - Sei lá... lidar com a dor, lidar como sofrimento. Com a morte ... é muito 

complicado... depois o trabalho em si que é preciso trabalhar noites em claro. Lidar com 

várias pessoas, com vários feitios. A gente tenta fazer o melhor como lhe digo, pelos 

doentes, mas... às vezes nem somos recompensados pelas pessoas, mas tudo se paga 

com aquela alegria de sabermos que nós contribuímos um bocadinho para a recuperação 

daquela pessoa. E isso faz-me sempre muito bem. 

 I. - E não ponderou outros cursos nesta área? 

 A. - Eu concorri também para medicina lá fora, mas não concorri como 1ª opção, 

porque a minha ideia é que é enfermagem que eu quero. Tive muitos conselhos de 

colegas e de enfermeiros a dizerem-me que ... “Epá com essas notas que tens vai mas é 

para medicina”, mas acho que é diferente. Aquele bichinho da acção de ver, de trabalhar, 



de estar ali. E acho que eu sou uma pessoa que... a gente deve lutar pelos nossos 

objectivos e que a gente deve fazer aquilo que a gente gosta de fazer... 

 Eu concorri também ao curso pela parte civil, e também entrei, mas preferi ficar 

como militar, só por uma única questão. Sou da Serra da Estrela, mas entrando pela 

parte militar eu teria que ficar sempre em Lisboa, e assim para além de ter trabalho 

enquanto cá estou na força aérea, e sabendo como está a enfermagem lá fora em termos 

de emprego... a gente sabe que quando acabar, acaba e tem um trabalho certo. Aqui se 

estivermos na força aérea. E também já não sou muito novo, e não podia estar a pensar 

em perder tempo e andar á procura de emprego, para poder pensar noutros projectos de 

vida. Assim, na parte civil não podia pensar nisso se calhar por é sempre aquela situação 

se “vou arranjar trabalho ou não”. Foi só única e exclusivamente por isso. 

 I. - Tem trabalhado nesta área. Já tem portanto uma ideia do que é o 

trabalho do enfermeiro. como descreveria o trabalho do enfermeiro a alguém? Do 

ponto de vista da sua missão ou objectivos, mas também do ponto de vista de 

actividades mais práticas? 

 A. - Então... do que e vi, quando o enfermeiro chega.. recebe o turno dos colegas, 

não é? Vai conhecer as situações em que se encontram os doentes e depois vai preparar 

a medicação. se houver pensos para fazer vai fazer os pensos. Falar com os doentes, 

porque é muito importante. Arranjar um bom ambiente com o doente que é fundamental 

para o turno correr bem e a partir daí se houver situações que precisem de urgência é 

resolvê-las com sequência com prioridades. 

 Os objectivos é tentar receber e acolher o doente para que ele se sinta bem, nem 

que seja só aquele turno. E naquele turno dar o seu melhor. 

 I. - Falou que já teve em 2 ou 3 serviços distintos. E em que outros contextos 

acha que os enfermeiros possam trabalhar? 

 A. - Eu... tenho sonho de um dia poder fazer uma missão de ir numa missão. Ir 

um ano ou isso que for, de ir lá para fora. Fazer voluntariado em enfermagem, acho que 

isso é fantástico, naqueles países que realmente necessitam mesmo. Outra questão e é o 

que eu também espero fazer é nos bombeiros... è sempre muito importante porque os 

bombeiros estão sempre um bocado limitados nesta parte. nos recursos básicos, mas 

posso colaborar na parte da formação, dar instrução. Nos bombeiros sou voluntário. Não 

sou profissional, é quando tenho tempo, nas férias... Eu agora vivo cá em Lisboa, mas 

vou muitas vezes lá acima, quando posso vou lá e faço serviço de saúde. 



 I. - E o que lhe disseram as pessoas que são para si importantes quando 

entrou para enfermagem? 

 A. - Eu vivo já com a minha namorada e que foi a pessoa que sempre me deu 

mais força para que eu concorresse para isto. Porque ela viu o meu gosto pela área da 

saúde. tive muitos a darem me força, e tive outros a dizerem-me daquela situação, para 

ir para medicina... a dizerem, pronto, que os médicos não trabalham tanto e que ganham 

mais... e que são os “senhores doutores”, que é mesmo assim... Eu acho que .. isto é 

uma palavra má, mas o português... acha que estupidamente... para se ser doutor tem 

que se ser médico. Eu acho que o médico tem uma licenciatura, o enfermeiro tem uma 

licenciatura, o professor tem uma licenciatura. Mas o médico é o “senhor doutor”. eu 

não gostava muito de... eu trabalhava com muitos médicos e não me revia naquele papel 

de ver e fazer o diagnóstico e o enfermeiro depois faz isto e aquilo. Eu gostava mais da 

acção. Não ia gostar... Só para ser doutor? Não!... Acho que a gente deve-se levantar de 

manhã com a vontade de... saber que vai fazer aquilo que gosta. e é isto que eu quero 

fazer e que gosto, apesar de saber que há dificuldades e de saber que é muito duro. 

 I. - Alguma coisa que desagradasse particularmente em Medicina? 

 A. - Sei lá... às vezes o ar importante dos médicos... e também essa diferenciação 

que se vê muito com os enfermeiros... “Ah... eu sou o senhor doutor você é o 

enfermeiro”. Há aquele distanciamento entre médico e enfermeiro que não devia ser... 

acho que não... deviam trabalhar mais em conjunto. Porque depois há essa questão que é 

muita gente que vai para Medicina para ser senhor doutor, mas depois se calhar nunca 

vão ser bons médicos porque só lá estão para serem senhores doutores. Não tinham   

vocação para isso. 

 I.- Qual acha que é a imagem social dos enfermeiros?  

 A. - Eu acho que infelizmente, infelizmente... a sociedade minimiza um pouco o 

papel do enfermeiro. e não dão a importância que os enfermeiros fazem no seu trabalho. 

porque é mesmo assim, quem trabalha na área sabe o que se faz. o esforço. Eu via isso 

nos doentes com que eu trabalhava. era o senhor enfermeiro mas quando chegava o 

médico já era o senhor doutor e mudava o caso de figura. mas não viam que quem os 

ajudava e que os tratava era o enfermeiro!!!! Chegava o senhor doutor e parecia quase 

que era deus!!! O médico só lá ia e depois ia-se embora e o doente começava logo: “ó sr 

enfermeiro está-me a doer aqui!” 

 Nos sítios onde eu passei, trabalhava-se muito em grupo, mas era uma coisa que 

eu sempre gostei de trabalhar em equipa. 



 I. - E então, uma coisa que o enfermeiro faça que os outros profissionais não 

façam. Que os distinga? 

 A. - Acho que têm uma grande responsabilidade porque... têm os doentes à 

frente... 

 I. -Mas os médicos também... 

 A. - Sim, o médico tem a responsabilidade de diagnosticar o tratamento, mas a 

grande responsabilidade... quem tem que assumir, quem pratica o acto é o enfermeiro. 

se falhar... quem vai administrar ou fazer esse acto...Um antibiótico... é o enfermeiro... é 

outro tipo de responsabilidade... o médico manda fazer e se corre mal até se safam uns 

aos outros. agora o enfermeiro é que fez... Quem faz é que acho que paga... cheguei a 

assistir a situações... em que eu vi os médicos a mandarem fazer isto ou aquilo, e o 

enfermeiro e as coisas correrem mal e depois eu vi o médico a culpar os enfermeiros. 

que o “enfermeiro não sabia, e que percebeu mal...” Mesmo a rebaixar que “eu é que 

mando e eu é que posso. tu és enfermeiro e eu sou médico e eu é que tenho razão” 

 I. - Mas isso é no contexto militar? O contexto militar não contribui para 

essa clivagem aparentemente “hierárquica”? 

 A. - Talvez, até porque os médicos civis lá dentro são os mais acessíveis. Porque, 

nos militares, depois para além da questão militar ainda se mete o posto ainda é pior e 

puxam os galões para cima: “Eu sou oficial” e os enfermeiros são sargentos “que é uma 

classe abaixo dos militares”, embora devessem ser oficiais porque são licenciados. Eu 

vou sair como enfermeiro sargento. è uma grande luta, que temos que fazer mas temos 

que nos sujeitar a isso. 

 I. - Qual a ideia sobre o que acontece neste curso? 

 A. - As minhas expectativas do curso? Bom... primeiro do que tudo é aprender... 

o que eu estou ansioso para que cheguem é os estágios. É a questão de eu já saber 

muitas coisas teóricas, e até já fiz algumas coisas nos hospitais porque os enfermeiros 

me deixavam fazer, mas é passar para outro nível porque é a minha responsabilidade. è 

poder fazer porque antes fazia, mas se corresse mal era mau porque a responsabilidade 

era deles. Quero fazer algaliações ou até coisas mais complicadas, até mesmo 

entubações. Até porque isso me vai ajudar muito na parte dos bombeiros, porque eu 

tento também lá mudar a mentalidade dos bombeiros. Porque eles chegam na pessoa é 

carregar e levar mas não pode ser assim. Tirei lá 2 cursos o TAF e o TAT, mas sou um 

bocado incompreendido. Eles muitas vezes não entendem “Ah! é o xico-esperto...” 



 I. - E projectos pessoais? Alguma área de maior interesse para trabalhar no 

futuro? 

 A. - Eu acho que ia gostar muito de pediatria gosto de crianças, ou a área de 

obstetrícia, ou então mesmo a área da urgência. Pela acção. 

 I. - Pensa em mudar de curso? 

 A. - Não, nem me convém sair.  

 I. - E porquê esta escola já agora, se concorreu pelo civil? 

 A. - Sempre ouvi falar desta escola como sendo a melhor... O nome... mas 

sempre tive a ideia de concorrer para esta.Parece-me que havia outra estrutura, eram 

mais dinâmicos. Agora acho que os militares também trouxeram outro ânimo, outra 

vivacidade... Aquele espírito de iniciativa e de vontade, porque acho que o enfermeiro 

deve ter aquele espírito de iniciativa e de voluntário... 

 


